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 التغيرات الصوتية في وقف اإلمام يعقوب على أواخر الكلم
Sound Voice Changes In Imam Yakoub's  

Stop On Late Speech Words 
 

 hamadouche.ak@gmail.com ،مخيس مليانة  -جامعة اجلياليل بونعامة ،*،عبد الكريم حمادوش

 15-12-2019تاريخ النشر 19-11-2019  القبولتاريخ  17-10-2019 تاريخ االرسال
 Abstract  امللخص

إن الناظر يف أوجه القراءات املتنوعة؛ يالحظ 
تغريات صوتية كثرية بني مذاهب القراء، سواء 
أكان ذلك يف باب األصول املطردة، أم يف باب 
الفرشيات املنفردة، وهذه الظواهر الصوتية كلها 

سيدنا حممد رسول اهلل صلى ثبتت قرآنيتها عن 
اهلل عليه وسلم، وجرت على ألسنة القبائل العربية 

ذا البحث ه وقد خصص ،باختالف هلجاهتا
لدراسة هذه التغريات الصوتية عند أواخر الكلم، 
مع الرتكيز على انفراد اإلمام يعقوب البصري عن 

وذلك من خالل مجهور القراء ببعض األوجه، 
 يأيت:تسليط الّضوء على ما 

التعريف باملصطلحات األساسية املتعلقة  -
 باملوضوع.

 ترمجة اإلمام يعقوب البصري. -
 ذكر أنواع الوقف. -
ذكر أنواع اختالف القراءات القرآنية باعتبار  -

 . املعىن، وأثره يف الوقفاللفظ و 
 وقف اإلمام يعقوبيف  الصوتيةريات التغبيان  -

 على أواخر الكلم ومرسوم اخلط.

 The observer in the various aspects of 

Kuranic readings/recitings; notes many 

voice changes between the method of 

reciters, whether it be in the fundamental 

rules, or in the section of 

individual/particular principles, all these 

phonetic phenomena have been proven as 

part of Quran from our Prophet Muhammad 

peace be upon him, and took place on the 

tongues of the Arab tribes and their 

different dialects, This research has been 

devoted to study these changes in voice at 

the end of the words(speech), with a focus 

on the uniqueness of Imam YACOUB AL-

BASRI from the other reciters in some 

aspects, by highlighting the following: 

• Definition of key terms related to 

the subject. 

• Description of Imam YACOUB AL 

- BASRI. 

• Mention the types of 

stopping(rests).  

• Mention the different types of 

Quranic readings/recitings as a 

word and meaning, and its impact 

on Stopping(rests)/Wakf. 

• Statement of the voice changes in 

Imam YAKOUB at the end of 

speech and decree line. 
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 وقد أسفر البحث عن مجلة من النتائج، أمهها:
باإلتيان  القراء عن مجهور انفرد اإلمام يعقوب -

بظاهرة صوتية عند أواخر الكلم، وهي هاء 
اجلمع املذكر السامل، ، كالسكت يف بعض األلفاظ

 حنو: "العاملني"، "املؤمنون"، وشبهه.

The search yielded a series of results, The 

most important of which are : 

Imam YACOUB AL – BASRI was unique 

in bringing a phonetic phenomenon at the 

end of the speech, it’s the silent « ha » in 

some words, such as the rests (stopping) on 

it at the end of masculine plural words, 

towards: "worlds", "believers", and 

likeness. 

الوقف؛ االبتداء؛ القرآن؛  كلمات مفتاحية:
 اللفظ؛ المعنى؛ الصوت.

 

 Keywords :stop reading; start reading; 

The QURAN; Pronunciation or word; 

Meaning; the sound.   

 
  hamadouche.ak@gmail.com  محادوشعبد الكرمي :  المؤلف المرسل

 مقدمة:.1
للقرآن الكرمي منذ بداية نزوله، ألن اهلل تبارك وتعاىل أمر  لقد ظهرت بواكري االعتناء باجلانب الصويت

غري أن هذا االعتناء كان مقتصرا على املشافهة  ،[04]املزمل/ "يًل ت  ر  تـ   آن  ر  الق   ل  ت  ر  "و  برتتيله، قال تعاىل: 
 الكرميالنيب صلى اهلل عليه وسلم بأصوات القرآن يتلفظ  أن إحداهما؛ وكان ذلك على طريقتني والتلقني،
أن  واألخرى كما فعل مع سيدنا أيب بن كعب رضي اهلل عنه،  ف، والصحابة الكرام يتلقوهنا منه؛بفمه الشري

وهو يسمع، كما فعل ذلك مع سيدنا عبد اهلل بن  لى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلميقرأ الصحابة الكرام ع
 مسعود رضي اهلل عنه.

حباجة إىل من يصحح هلم حروفهم؛ ألهنم عرب أقحاح  وإمنا  -رضي اهلل عنهم-ومل يكن الصحابة 
وأحكام، جاءت بالوصف  بدخول األعاجم يف اإلسالم، فقام العلماء بوضع قواعد بدأت تلك احلاجة

ف القرآن الكرمي منفردة أو ، وهي عبارة عن تصوير كتايب لكيفية نطق حرو الدقيق ألصوات القرآن الكرمي
املنظّرون  هبا من القضايا اليت اهتمّ  يعترب آنيةاءات القر تغاير الظواهر الصوتية يف القر ، ولذلك فإن مركبة

 هوقد تداول ،وأمهيته قيمة هذا العلم -جيدا-، ألهنم أدركوا لبدايات األوىل لزمن التأليفاملتقدمون منذ ا
علمي ، أم تلك اليت كانت تتناول وم اللغةسواء يف كتبهم اليت ألفوها يف عل ؛عرضا ودرسا العلماء منذ القدمي
 القراءات والتجويد.
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وقد  ومتنوعة األصوات، ،كانت أوجه قراءته كثريةوملا كان نزول القرآن الكرمي على سبعة أحرف؛  
منهم اإلمام  حىت برز منهم عشرة قراء؛ نسبت إليهم القراءات القرآنية،اشتغل خلق كثري بروايتها ونقلها، 

 ا عن غريها مما رواهيف أصواهتمتّيزت  حروف الذي انفرد برواية ؛ة وإمامها؛ مقرئ أهل البصر البصري يعقوب
  .من القراء غريه

ه ما تعرض فيه هذ أحقّ  نتتجلى يف النص القرآين، وإ ؛العريبالصورة األمثل للسان  هذا.. وإن
سأقتصر  البحث يقتضي االختصار؛ فإنينهذا ؛ هو النص القرآين، وألن الظاهرة؛ ظاهرة التغريات الصوتية

 استخالص املالمح العامة ألهم مفرداتوهو  ،العمل املقصود، ويتحقق هبا اهلدف املنشود على ما يتم به
للوصول إىل تيسري تالوته، وصونه من و هذه الظاهرة، لتحقيق أعلى درجات الوضوح والبيان للنص القرآين، 

 .التحريف واللحن
املوضوع مسائل املنهج االستقرائي التحليلي يف مجع املـادة وصياغتها؛ من خالل جرد  متبعا يف ذلك

 البحث والدراسة، وحتليل مادهتا العلمية مع اعتماد املقارنة واملوازنة كتقنية يف استخالص النتائج. حملّ 
ما متيزت  معرفةإىل هادفا ، لتغريات الصوتية عند أواخر الكلموقد خصص هذا البحث لدراسة هذه ا

 به قراءة اإلمام يعقوب البصري من ظواهر صوتية عند أواخر الكلم. 
وما هو الباعث  فما هي التغريات الصوتية اليت رواها اإلمام يعقوب عند وقفه على أواخر الكلم؟

 عليها؟
 التعريف بالمصطلحات األساسية المتعلقة بالموضوع. .2

يعترب كّل من ضبط املصطلحات العلمية وحتديد مفاهيمها وبيان دالالهتا ضابطا حمكما يف حّل 
اإلشكاالت اليت تثريها هذه املصطلحات بناًء على اختالف الرؤى واألفكار، مما يرتتب عليه اختالف يف 

 وفق احملاور اآلتية:    النتائج وبون يف األحكام، ولذلك رأيت أن أعّرف ببعض املصطلحات املتعلقة باملوضوع
 :تعريف القرآن الكريم 1.2
على رسول اهلل  -بواسطة أمني الوحي جربيل عليه السالم-"هو كالم اهلل تعاىل؛ العريب املعجز، املنزل        

حممد صلى اهلل عليه وسلم بأحرفه السبعة، لفظا ومعىن، احملفوظ يف الصدور واملكتوب يف املصاحف العثمانية 
رة واملفتتح بسو  لينا بالتواتر، واملتعبد بتالوتهبرسم حيتمل ما بقي من أحرفه السبعة وقراءاته املتعددة واملنقول إ

 .(1)"احلمد، واملختتم بسورة الناس
 تعريف القراءات القرآنية: 2.2
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مجــــــع؛ مفــــــرده قــــــراءة، وهــــــي مصــــــدر للفعــــــل: قــــــرأ، وحتمــــــل معــــــىن اجلمــــــع  القــــــراءات فــــــي اللغــــــة
والضــــم قــــال ابــــن منظــــور: "وقــــرأت الشــــيء قرآنــــا، مجعتــــه وضــــممت بعضــــه إىل بعــــض ومنــــه قــــوهلم: مـــــا 

 . (2)قرأت هذه الناقة سلى قّط، وما قرأت جنينا قّط، أي: مل يضطم رمحها على ولد"
  .(3)لقرآن واختالفها معزوا لناقله""علم بكيفية أداء كلمات ا وفي االصطلح هي:

 تعريف الوقف لغة واصطلحا: 3.2
 : (4)يأيت يشتمل على عدة معان، نذكر منها ما الوقف في اللغة

 يقال: وّقف األرض أو الدار على املساكني وقفا، أي: حّبسها عليهم.   الحبس: -
 يقال: وقف القارئ على الكلمة، أي: سكت، كما يقال: كلمته فوقف أي: سكت. السكوت: -
 يقال: وقف وقوفا، أي: قام من جلوس وسكن بعد املشي. القيام والسكون: -
 يقال: وقف على الشيء أي: عاينه.  المعاينة: -

فقد عرفه ابن اجلزري بقوله: "الوقف عبارة عن قطع الصوت زمنا يتنفس فيه عادة بنية  أما اصطلحا
استئناف القراءة، إما مبا يلي احلرف املوقوف عليه، أو مبا قبله ال بنية اإلعراض ويأيت يف رؤوس اآلي 

 .  (5)فيما اتصل رمسا، وال بد من التنفس معه"وأوساطها، وال يأيت يف وسط الكلمة وال 
هو قطع الصوت عند آخر الكلمة مع التنفس بنية  فالوقفوقد فّرقوا بني الوقف والسكت والقطع، 

هو قطع الصوت عند آخر  والسكت، قطعاستئناف القراءة، أما إذا مل يكن بنية استئناف  القراءة فهو 
 .(6)الكلمة زمنا دون زمن الوقف من غري تنفس

 تعريف االبتداء لغة واصطلحا: 4.2
دأت باألمر وابتدأت من االبتداء، واهلل تعاىل يدل على افتتاح الشيء، يقال ب االبتداء في اللغة

، ويقال له: االئتناف، ومبدأ الشيء هو [13]الربوج/" "إنه هو يبدئ ويعيداملبدئ والبادئ، قال تعاىل: 
 . (7)الذي منه يرتكب أو منه يتكون

 . (8)فهو الشروع يف القراءة بعد قطع أو وقف أما اصطلحا
قدموا الوقف على االبتداء وإن كان مؤخرا عنه يف الرتبة؛ ألن كالمهم يف الوقف الناشئ عن  فائدة:

الوصل، واالبتداء الناشئ عن الوقف وهو بعده، وأما االبتداء احلقيقي فسابق على الوقف احلقيقي، فال كالم 
 .(9)فيهما، إذ ال يكونان إال كاملني كأول السورة واخلطبة والقصيدة وأواخرها
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  ترجمة اإلمام يعقوب البصري. .3
 :اسمه وشيوخه وتلميذه 1.3

بن إسحاق ابن زيد ابن عبد اهلل ابن أيب إسحاق أبو حممد احلضرمي البصري أحد القراء  هو يعقوب
عن سالم الطويل، ومهدي بن ميمون وأيب األشهب  أخذ القراءة عرضا، هاومقرئ أهل البصرة وإمامالعشرة، 

العطاردي، وغريهم وروى ابن املنادى أنه قرأ على أيب عمرو، قال أبو عبد اهلل القصاع: وما ذلك ببعيد، ألن 
أبا عمرو تويف وليعقوب سبع وثالثون سنة، كما مسع من محزة الزيات، وشعبة، وهارون بن موسى النحوي، 

 م بن حيي، وزائدة، وأبو عقيل الدورقي، واألسود بن شيبان.وسليم بن حيان، ومها
روح بن عبد املؤمن، وحممد بن املتوكل رويس، والوليد بن حسان التوزي  ممن أخذ عنه القراءةو 

 وأمحد بن عبد اخلالق املكفوف، وأبو حامت السجستاين، وأبو عمر الدوري، وخلق سواهم. 
 :ثناء العلماء عليه 2.3

"هو أعلم من رأيت باحلروف، واالختالف يف القرآن وعلله  أبو حاتم السجستاني:قال عنه 
"مل  وقال أبو القاسم الهذلي:"هو صدوق"،  وقال اإلمام أحمد بن حنبل:ومذاهبه، ومذاهب النحو"، 

من  ير يف زمن يعقوب مثله، كان عاملا بالعربية ووجوهها، والقرآن واختالفه، فاضال تقيا، ورعا زاهدا، بلغ
زهده أنه ُسرق رداؤه عن كتفه يف الصالة ومل يشعر، وُردَّ إليه ومل يشعر، لشغله بالصالة، وبلغ من جاهه 

 بالبصرة أنه كان حيبس ويطلق".
 أنشدين فيه أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الاللكائي لنفسه فقال: وقال األهوازي:
 لكوكب الدريأبوه من القراء كان وجده      ويعقوب في القراء كا   

 تفرُّد ه محض الصواب ووجهه      فمن مثله في وقته وإلى الحشر
"ومن أعجب العجب، بل من أكرب اخلطأ جعل قراءة يعقوب من الشواذ الذي  وقال ابن الجزري:

ال جتوز القراءة به وال الصالة، وهذا شيء ال نعرفه قبُل إال يف هذا الزمان ممن ال يعول على قوله وال يلتفت 
 إىل اختياره، ولألئمة املتقدمني يف ذلك ما يبني احلق ويهدي السبيل".

فقرأت  فقرأت عليه سورة طه ،صلى اهلل عليه وسلمرأيت النيب  كما ذكر أن أبا عثمان المازني قال:
 ]بالضم[، اقرأ قراءة يعقوب. "ُسوى"]بالكسر[، فقال: اقرأ  "مكانا ِسوى"

 :وفــــــــاته 3.3
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اإلمام يعقوب يف ذي احلجة سنة مخس ومئتني، وله مثان ومثانون سنة، ومات أبوه عن مثان تويف 
 .(10)ومثانني سنة وكذلك جده وجد أبيه رمحهم اهلل مجيعا

 أنواع الوقف.. 4
ميكن أن نقسم الوقف إىل ثالثة أقسام؛ وذلك باعتبار اللفظ واملعىن، أو باعتبار ما يوقف به، أو 

 الباعث على الوقف.باعتبار 
 اللفظ والمعنى. أوال: أنواع الوقف باعتبار

 ال تعلق له مبا بعده ال لفظا وال معىن. وهو الوقف على كالم الوقف التام: –أ 
 وهو الوقف على كالم مرتبط مبا بعده من جهة املعىن فقط. الوقف الكافي: –ب 
بعده من جهة اللفظ واملعىن، ولكن الوقف وهو الوقف على كالم مرتبط مبا  الوقف الحسن: –ج 

 عليه يؤدي معىن سليما.
وال يؤدي معىن  وهو الوقف على كالم مرتبط مبا بعده من جهة اللفظ واملعىن، الوقف القبيح: –د 

 صحيحا، أو يكون مبهما.
 .ما يوقف به : أنواع الوقف باعتبارثانيا

خري من الكلمة، وقد يأيت ويكون على احلرف األوهو األصل يف الوقف،  :بالسكونالوقف  –أ 
غري منون، مشددا أو خمففا، أو متحركا منونا، ما عدا املنون املنصوب فإن  متحركاجمزوما، أو  هذا احلرف

 .ويسمى مد العوضتنوينه يبدل ألفا مبقدار حركتني، 
وعند الوقف ألن التنوين يبدل ألفا،  ،ويكون عند الوقف على املنون املنصوب :بالبدلالوقف  – ب

 املتصلة باألمساء، مثل: "اجلنة"، ألن التاء تبدل هاء. على تاء التأنيث
 :يكون يف احلاالت اآلتيةو  :بالحذفالوقف  – ج

 .التنوينذف ، يوقف عليهما حب* املنون املرفوع واجملرور
 ، يوقف عليها حبذف صلتها.املوصولة ميم اجلمع* 

 * هاء الكناية املوصولة، يوقف عليها حبذف صلتها.
 الياءات الزوائد، يوقف عليها حبذفها.* 
 يف املرفوع واجملرور من املعربات، ويف املضموم واملكسور من املبنيات. ويكون :بالرَّومالوقف  – ج
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، وميتنع يف هاء يف املرفوع من املعربات، ويف املضموم من املبنيات ويكون :باإلشمامالوقف  – د
 .اجلمع، وهاء الكنايةالتأنيث، والشكل العارض، وميم 

 .الباعث عليه : أنواع الوقف باعتبارثالثا
 الذي يقصده القارئ باختياره.وهو  :االختياريالوقف  –أ 
 وهو الذي يُطلب من القارئ قصد اختباره. :االختباريالوقف  – ب
والسعال، يكون عند عروض طارئ على القارئ، كضيق النفس  وهو الذي :االضطراريالوقف  – ج
 .، والنسيانوالعطاس
يكون عند مجع القراءات، فيقف القارئ على لفظ بنية عطف  وهو الذي :االنتظاريالوقف  – د

 أوجه قرائية أخرى. 
 .أنواع اختلف القراءات القرآنية باعتبار اللفظ والمعنى، وأثره في الوقف .5

غري   (11)كلمات القرآن واختالفها معزوا لناقله"علم بكيفية أداء  هي " :فقال القراءات ابن الجزري عّرف
 أن هذا االختالف بني كلمات القرآن وحروفه ليس على ضرب واحد، بل هو على النحو اآليت:

 اختلف األلفاظ وائتلف المعاني دون أثر في الوقف:  -أ 
الالم يف لفظ وهذا ينسحب على مجيع أبواب األصول وبعض الفرش، فمن األصول مثال: تغليظ 

"الصالة" لورش من طريق األزرق، وترقيقها لباقي القراء، أو إبدال اهلمز يف حنو "املومنون" لورش والسوسي 
وأيب جعفر وصال ووقفا وحلمزة وقفا، وحتقيقه للباقني.ومن الفرش مثال: كلمة "أحيسب" بكسر السني لنافع 

لباقي القراء أو كلمة "إبراهيم" حيث انفرد بفتح  وابن كثري وأيب عمرو والكسائي ويعقوب وخلف وبفتحها
 ، وهذا كله ال أثر له يف حتديد الوقوف.   (12)اهلاء ومدها هشام عن ابن عامر وكسرها مع املد باقي القراء

 اختلف األلفاظ مع اختلف المعاني دون أثر في الوقف:  –ب 
"يـَْنُشرُُكْم" يف قوله تعاىل: "هو الذي ينشركم يف الرب وهذا ينسحب على بعض الفرش مثل: كلمة 

 من النشر والثانية من ، البن عامر وأيب جعفر وقرأها باقي القراء "ُيَسيـِّرُُكْم"، فاألوىل[22]يونس/ والبحر"
ومثل: كلمة "لتحصنكم" من قوله تعاىل: "وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل التسيري 

، قرئت بتاء التأنيث البن عامر وحفص وأيب جعفر، وبالنون على سبيل العظمة [80" ]األنبياء/نأنتم شاكرو 
 . (13)لشعبة ورويس وبياء التذكري لباقي القراء



 عبد الكريم حمادوش

 

 

34 

: على أن الفعل مضارع مسند إىل ضمري الصنعة وهي مؤنثة أو إىل ضمري اللبوس  وأنث الفعل فاألولى
من إسناد   تأنيثا جمازيا، وإسناد الفعل إىل الصنعة أو اللبوس إسناد جمازيلتأويل اللبوس بالدروع وهي مؤنثة 

 الفعل إىل سببه. 
 : على أن الفعل مسند إىل ضمري العظمة مناسبة لقوله تعاىل: "وعلمناه"، وهو إسناد حقيقي.والثانية
 . (14)ىل سببه: على أن الفعل مسند إىل ضمري اللبوس وهو إسناد جمازي من إسناد الفعل إوالثالثة

 وهذا كله أيضا ال أثر له يف حتديد الوقوف، واالختالف واقع يف حركات البناء ال اإلعراب.
 اختلف األلفاظ وائتلف المعاني مع تغاير في تحديد الوقف باعتبار الوصل والفصل: -ج 

، فقد قرأها نافع وابن عامر ويعقوب [130" ]الصافات/وذلك حنو قوله تعاىل: "سالم على آل ياسني 
بفتح اهلمزة ومدها، وبعدها الم مكسورة مفصولة عن "ياسني" كفصل الالم من العني يف "آل عمران"، 

ى "آل" عند هكذا "آِل ياسني"، فعلى هذا تكون "آل" كلمة، و"ياسني" كلمة أخرى، فيجوز الوقف عل
 االضطرار أو االختبار.    

وقرأها الباقون بكسر اهلمزة وبعدها الم ساكنة، فتكون كّلها كلمة واحدة، فال جيوز فصل بعضها 
 .(15)عن بعض وجيب الوقف على آخرها

 ائتلف األلفاظ والمعاني مع تغاير في تحديد الوقف على سبيل الرواية واالختيار: -د 
، فقد وقف الكسائي على الياء [86" ]القصص/ تعاىل: "َوْيَكَأنَّ" ، و "َوْيَكأَنَّهُ وذلك حنو قوله 

منهما، ووقف أبو عمرو على الكاف  ووقف الباقون على الكلمة كلها، أي: على النون يف األوىل، وعلى 
فيتعني الوقف يف آخر الكلمة اهلاء يف الثانية، وهذا يف وقف االختبار أو االضطرار، وأما يف وقف االختيار 

 .(16)للجميع، واختار ابن اجلزري الوقف على الكلمة بأسرها لسائر القراء التصاهلا رمسا باإلمجاع
، فقد وقف محزة والكسائي ورويس على "أَيًّا"، ووقف الباقون على [110" ]اإلسراء/وحنو قوله تعاىل: "أَيًّا مَّا

الشاطبية والدرّة، أما ابن اجلزري فقال: "واألقرب للصواب جواز الوقف ، هذا ما يؤخذ من التيسري و (17)"َما"
 . (18)على كّل من "أيا" و "ما" لسائر القراء، اتباعا للرسم؛ ألهنما كلمتان منفصلتان رمسا"

 اختلف األلفاظ والمعاني مع أثر في الوقف:  –هـــ 
ويكون االختالف يف حركات البناء ال اإلعراب مثل قوله تعاىل: "فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا 
دمرناهم وقومهم أمجعني"، قرأ املدنيان واملكي والبصري والشامي بكسر اهلمزة على االستئناف فتكون اجلملة 



 الصوتياتمجلـة  [                             44.-27]ص. 2019ديسمبر   02/العدد   15المجلد    

 

 

35 

مكرهم" من سؤال عن الكيفية والتأكيد مستأنفة استئنافا بيانيا ملا يثريه االستفهام يف قوله: "كيف كان عاقبة 
 لالهتمام باخلرب. 

وقرأ األصحاب وعاصم ويعقوب بفتح اهلمزة، فيكون املصدر بدال من "عاقبة" أو خربا لـ "كان" 
والتأكيد أيضا لالهتمام، فعلى القراءة بكسر اهلمزة يوقف على "عاقبة مكرهم" وهو كاف وعلى القراءة 

عاقبة مكرهم" لعدم انقطاع الكالم إال إذا كانت "أنَّا" خربا ملبتدأ مضمر بتقدير: بفتح اهلمزة ال يوقف على "
 هو أنّا دمرناهم، فالوقف قبلها كاف.

 اختلف األلفاظ والمعاني اختلفا ال يؤدي للتناقض:  –و 
 وذلك مع قيام األثر يف حتديد مواضع الوقوف، ويكون االختالف يف حركات اإلعراب ال البناء. 

"...وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة اهلل هي العليا  قوله تعاىل:اله في قراءة اإلمام يعقوب ومث
 . [40]التوبة/" واهلل عزيز حكيم

، فجاء لفظ قرأ اإلمام يعقوب بالنصب يف "وكلمَة"، فتعني عليه الوصل، ألن الواو عنده واو عطف
 فيتعني عليه "وكلمُة" قوله: على مفعول به منصوب، أما من قرأ بالرفع على االبتداء يف "كلمَة" معطوفا

 .، وهي قراءة اجلمهورالوقف على ما قبلها، ألن الواو عندهم واو استئناف
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم " قوله تعاىل: مثاله أيضاو 
 [.125ة/]البقر "مصلى

من لفظ "واختذوا"، على أنه أمر للمسلمني، وفيه استئناف تعني  (19)قرأ اإلمام يعقوب بكسر اخلاء
 به الوقف على "أمنا" وقفا تاما، ألنه وقف على كالم مت معناه، ومل يتعلق مبا بعده ال لفظا وال معىن.  
من -أما من قرأ بفتح اخلاء من لفظ "واختذوا"، على أنه فعل ماض، فهو إخبار عمن كان قبلنا 

أهنم اختذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفيه عطف على قوله  -بعي سيدنا إبراهيم عليه السالماملؤمنني من مت
تعاىل: "وإذ جعلنا"، على إضمار "إذ"، والتقدير: واذكر يا حممد إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واذكر إذ 

مبا بعده لفظا ومعىن، اتـخذ الناس من مقام إبراهيم مصلى، فالوقف على لفظ "أمنا" وقف حسن لتعلقه 
 وقد تعني به الوقف على "مصلى" ملن قرأ بفتح اخلاء، وهي قراءة نافع وابن عامر. 

إىل أن القراء اختلفوا يف لفظ "إبراهيم"، حيث انفرد ابن عامر خبلف عن  كما تجدر اإلشارة هنا
واتفق  -يف حركات البناء  -ابن ذكوان؛ بقراءته بألف بعد اهلاء، هكذا "إبراهام"، وهو مما اختلف لفظه 

 معناه، وال أثر له يف الوقف.
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وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين واألنف باألنف قوله تعاىل: " مثاله أيضاو 
  [. 45ة/]املائد"واألذن باألذن والسن بالسن والجروح قصاص

 قرأ اإلمام يعقوب بالنصب يف األمساء اخلمسة، ووافقه يف ذلك نافع وعاصم ومحزة وخلف. 
 وقرأ الكسائي بالرفع يف األمساء اخلمسة: العني واألنف واألذن والسن واجلروح. 

وقرأ ابن كثري وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر بالنصب يف األمساء األربعة: العني واألنف واألذن 
 والسن، وبالرفع يف لفظ اجلروح.

ومن وافقه فقد نصبت األمساء اخلمسة عطفا على "أن النفَس" وخرب الكّل  قراءة اإلمام يعقوبأما 
 "قصاٌص"، وعليه فالوقف يكون على "واجلروَح قصاٌص".  

فقودة فهي مرفوعة على االستئناف، والتقدير: أن النفس مقتولة بالنفس والعني م وأما قراءة الكسائي
فعلى هذا  [69ة/ائد]امل"إن الذين ءامنوا والذين هادوا والصابون والنصارى"بالعني، ونظريه قوله تعاىل: 

التوجيه يقف الكسائي عند "بالنفس"، ويبتدئ من "والعنُي"، وقيل: هي مرفوعة على العطف على حمّل "أن 
النفس"، ألن املعىن: وكتبنا عليهم فيها النفُس بالنفس وكتبنا هنا مبعىن قلنا. وقيل: الكتابة تقع على مثل 

زلناها"، وعلى هذين التوجيهني، ال يقف عند هذه اجلمل، تقول: كتبت: احلمُد هلل، وقرأت: "سورٌة أن
 "بالنفس"، بل يصل حىت يكمل األمساء اخلمسة كلها حىت ال يفصل بني املعطوف عليه واملعطوف.

فنصبت األمساء األربعة على العطف على "أن النفَس"، ورفع االسم اخلامس؛  وأما قراءة الباقين
 .(20)فالوقف على "والسنَّ بالسنِّ"، مث يبتدئ "واجلروح""اجلروح" على االبتداء؛ وخربه "قصاص"، وعليه 

 التغيرات الصوتية في وقف اإلمام يعقوب على أواخر الكلم ومرسوم الخط. .6
الساكن  ، ألنعند العرب؛ أهنم ال يبتدئون بساكن، وال يقفون على متحرك أصول الكالمإن من 

إمنا كان حماال ...ألن االبتداء بالساكن اخلابوري: "قال أبو العباس  ،وثقل لفتك ضعيف، ويف االبتداء به
فَـنَـَبا عن االبتداء بالساكن لضعفه، فلما قوي احلرف باحلركة ألن النفس يف أول هيجانه وقوته واستجمامه، 

بابتدائهم الكالم حبرف وكذلك الوقف على املتحرك، فجنحوا إىل السهولة واليسر  ،(21)أمكن االبتداء به"
كما أهنم يقفون   ،اإلبدال واحلذف السكون احملض ويندرج حتت ؛متحرك، وبوقفهم على السكون احملض

أيضا باإلمشام على املرفوع واملضموم؛ وال يكون إال بعد السكون احملض، وذلك باإلشارة بالشفتني إىل حركة 
، ميكر مقروء به يف القرآن البالرَّْوم على املرفوع واملضموم، واجملرور واملكسور، وكل ذلك أيضا احلرف، ويقفون 

 سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. عن مروي
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 :رمحه اهلل يابن برّ  اإلمام قال

 القــــــــــــــــــول فــــــــــــــــــي الوقــــــــــــــــــوف باإلشــــــــــــــــــمام
 

ــــــــــــــــــي اإلمــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــروم والمرســــــــــــــــــوم ف  وال
 قـــــــــــف بالســـــــــــكون فهـــــــــــو أصـــــــــــل الوقـــــــــــف 

 
الحــــــــــــــــــــــــرف دون إشــــــــــــــــــــــــارة لشــــــــــــــــــــــــكل   

 وإن تشــــــــــــــــــــــــــــــ  وقفــــــــــــــــــــــــــــــت ل مــــــــــــــــــــــــــــــام 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــالرَّو م  واإلشـــــــــــــــــــــــــــــــمام ـــــــــــــــــــــــــــــــا ب  مبي ن
 فـــــــــــــــالرَّو م  إضـــــــــــــــعاف  صـــــــــــــــوت الحركـــــــــــــــه 

 
ـــــــــــذهب رأســـــــــــا صـــــــــــوت ك ه   ـــــــــــر أن ي  مـــــــــــن  ي
ـــــــــــــــــوع والمجـــــــــــــــــرور  ـــــــــــــــــي المرف  يكـــــــــــــــــون ف

 
 معــــــــــــــــا وفــــــــــــــــي المضــــــــــــــــموم والمكســــــــــــــــور
رى فـــــــــــــــــــي النصـــــــــــــــــــب للقـــــــــــــــــــراء   وال يـــــــــــــــــــ 

 
 والفــــــــــــــــــــــــــــــتح للخفــــــــــــــــــــــــــــــة والخفــــــــــــــــــــــــــــــاء
 وصـــــــــــــــــفة اإلشـــــــــــــــــمام إ بـــــــــــــــــا  الشـــــــــــــــــفاه 

 
ــــــــــــــــد  الســــــــــــــــكون والضــــــــــــــــرير  ال يــــــــــــــــراهبع  

 مـــــــــــــن  يـــــــــــــر صـــــــــــــوت  عنـــــــــــــده مســـــــــــــموع   
 

 يكـــــــــــــون فـــــــــــــي المضـــــــــــــموم والمرفـــــــــــــوع  )22(
  

يف أحكام الوقف إىل تغري األصوات من حكم إىل حكم، ومن قراءة إىل قراءة،  وقد أدى هذا التنوع
 وهي يف قراءة اإلمام يعقوب البصري كما يلي:

 :على ما يلي (23)هباء السكت اإلمام يعقوب وقف -أ 
فإذا وقف عليها؛ أتى هباء  "،هلي"، "هلو"، "فهي"، "فهو"، "هي"، "هو" ضمائر الغائب، نحو: -
 .ْه"يَ هِ ـلَ "، ْه"وَ هُ ـلَ "، ْه"يَ هِ فَ "، ْه"وَ هُ فَـ " وقرأ هكذا: "ُهَوْه"، "ِهَيْه"، السكت
فإذا وقف  "،مـب"، "مَ "لِـ "،عمّ "، "ممّ "، "فيم": حنو الميم االستفهامية المتصلة بحروف الجر -

 .ـــــْه"مَ ـــــبِ "، ـــْه"مَ "لِــــــ ـــْه"،مَّ ـــــــعَ "، ْه"مَّ ــــمِ "، ْه"يمَ فِ وقرأ هكذا: " عليها أتى هباء السكت
 "هلنّ "، "هنّ "، "فيهنّ ")نون النسوة املشددة املسبوقة هباء(، حنو:  ضمير الجمع المؤنث الغائب -

 ْه"نَّ هُ ــــلَ "، ْه"نَّ هُ "، ْه"نَّ يهُ فِ " وقرأ هكذا: ؛ أتى هباء السكت"، فإذا وقف عليهامحلهنّ "، "فامتحنوهنّ " "،عليهنّ "
 ."هْ نَّ هُ لَ مْ ـحَ "، ْه"نَّ وهُ نُ حِ تَ امْ فَ " ْه"،نَّ هُ يْـ لَ عَ "

فإذا وقف عليها؛ أتى هباء السكت وقرأ  ،، حنو: "العاملني"، "املؤمنون"الجمع المذكر السالم -
 ."العالَـميَنْه"، "الـُمـْؤِمُنونَْه" هكذا:

"، فإذا وقف عليها؛ أتى بيديّ "، "مبصرخيّ "، "لديّ "، "عليّ "، "إيلّ " ياء المتكلم المشددة: -
 .ْه"يَّ دَ يَ ـــبِ "، ْه"يَّ ــخِ رِ صْ مُ ـبِ "، ْه"يَّ دَ لَ "، ْه"يَّ لَ عَ "، ْه"يَّـ لَ إِ " هباء السكت وقرأ هكذا:
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على لفظ "ثَــــــــــمَّ" الظريف املفتوح  -كذلك–هباء السكت  -يف روايته عن يعقوب-ووقف رويس  -
 فإذا وقف عليها؛ أتى هباء السكت وقرأ هكذا: "فَــــثَــــمَّْه". الثاء، كما يف قوله تعاىل: "فثم وجه اهلل"،

 "يا ،"هكذا: "يا أسفاهْ و"يا حسرتى"، فيقرأ  ،و"يا ويلىت" ،على "يا أسفى"وقف أيضا باهلاء و 
 "."، "يا حسرتاهْ ويلتاهْ 
  ما يلي: على وقف بالهاء -ب 

، "شجرت"، "امرأت"، "تنّ سُ "، "نعمت"، "رمحت"كل هاء تأنيث رمست يف املصحف تاء، حنو:   -
  ْه". جنّ "، "شجرْه"، "امرأْه"، "ُسنَّْه"، "رمحْه"،"نعمه" فإذا وقف عليها؛ قرأها باهلاء، هكذا:، "تجنّ "

 قوله تعاىل: "يا أبت" حيثما وقع، فإذا وقف عليه؛ قرأه باهلاء، هكذا: "يا أَبَْه". -
، فإذا وقف يف قوله تعاىل: "أيه" حمذوف األلف رمسا، الوارد يف النور والزخرف والرمحن وقف باأللف -ج 

 .ها"ــــي  عليه؛ قرأه بألف بعد اهلاء هكذا: "أَ 
والعنكبوت، والقتال ارد يف آل عمران، ويوسف، واحلج، يف قوله تعاىل: "وكأين"، الو  وقف على الياء - د

 ." وََكـــــــَأيّْ  "، فإذا وقف عليه؛ قرأه هكذا: والطالق
 قوله تعاىل: "مال هذا" بالكهف والفرقان"ما" يف قوله تعاىل: "فمال هؤالء" بالنساء، و  وقف على - هــــ
 "فمال الذين" باملعارج.قوله تعاىل: و 
ووقف روح على "َما" "أَيًّا"،  هكذا: " باإلسراء،تدعوا على "أَيًّا" يف قوله تعاىل: "أَيًّا مَّاوقف رويس  - و

هذا ما يؤخذ من التيسري والشاطبية والدرّة، أما ابن اجلزري فقال: "واألقرب للصواب جواز  "،"أَيًّا مَّا هكذا:
 . (24)الوقف على كّل من "أيا" و"ما" لسائر القراء، اتباعا للرسم؛ ألهنما كلمتان منفصلتان رمسا"

"َوْيَكأَنَُّه" بالقصص، أي: على النون يف "َوْيَكَأنَّ"  قوله تعاىل: "َوْيَكَأنَّ" ، ويف وقف على الكلمة كلها - ز
وعلى اهلاء يف "َوْيَكأَنَُّه"، واختار ابن اجلزري الوقف على الكلمة بأسرها لسائر القراء التصاهلا رمسا 

 .(25)باإلمجاع
يؤِت  "ومن قوله تعالى:على ما حذف منه الياء لساكن بعده غري التنوين، حنو  وقف بــإثبات الياء - ح

فإذا  ،"وسوف يؤت اهلل املؤمنني أجرا" بالنساء :تعالى وقولهاحلكمة" بسورة البقرة، ألنه يقرؤه بكسر التاء، 
فإذا وقف عليه  "فال ختشوهم واخشون اليوم أكملت"، :تعالى وقوله"يُـــــــْؤتِـــــــــي"،  وقف عليه؛ قرأه هكذا:
، فإذا وقف عليه؛ قرأه هكذا: "وإن اهلل هلاد الذين آمنوا" باحلج :تعالى وقوله قرأه هكذا: "واخشوين"،
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وحنو   إذا أتوا على واد النمل" بالنمل، فإذا وقف عليه؛ قرأه هكذا: "وادي" "حىت :تعالى وقوله "لـــهادي"،
 ذلك.
 "، "وال تكفرون"، "إذا دعان"، حنو قوله تعاىل: "فارهبون"، "فاتقونوقف بإثبات الياءات الزوائد - ط

إليه متاب"، "وإليه مئاب"، وشبهه  فإذا "فال تنظرون"، "لوال أن تفندون"، "فأرسلون"، "الكبري املتعال"، "و 
"، رويننظِ "فال تُ  ُفروين"، "إذا دعاين""، "وال َتكْ "، "فاتقوين"فارهبوين وقف على هذه الكلمات؛ قرأها هكذا:

 إليه متايب"، "وإليه مئايب"."، "و "، "الكبري املتعايل"، "فأرسلويندويننِّ فَ "لوال أن تُـ 
يف قوله تعاىل: "فما أتان اهلل" بالنمل، وقوله تعاىل: "فبشر عباد الذين يستمعون"  وقف بإثبات الياء - ك

أما وصال فقد اختلف عنه يف ياء  ، "فبشر عبادي"،""فما أتاين فإذا وقف عليهما؛ قرأمها هكذا: بالزمر،
وأثبتها رويس  مع ترقيق الالم من لفظ اجلاللة، ،"قرأها هكذا: "فما أتاِن اهللُ و  "فما أتان"، فحذفها روح،

 .(26)، مع تغليظ الالم من لفظ اجلاللة"، فقرأها هكذا: "فما أتانِـــــَي اهللُ بالفتح
 خاتمة. .7

حيث بنّي  ،لقد مجع هذا البحث بني موضوعني مهّمني من موضوعات علوم القرآن واللغة العربية
عد هذه الرحلة ، وبالعالقة الوطيدة بني القراءات القرآنية والتغريات الصوتية عند الوقف على أواخر الكلم
ت عن وقد أسفر  ،املمتعة مبعية الرفقة الطيبة من أقوال العلماء ومذاهبهم، أجدين قاربت الوصول إىل هنايتها

  مجلة من النتائج واملقرتحات.
 النتائج: -أ 

انفرد اإلمام يعقوب عن مجهور القراء باإلتيان بظاهرة صوتية عند أواخر الكلم، وهي هاء  - 01
 السكت يف بعض األلفاظ، كاجلمع املذكر السامل، حنو: "العاملني"، "املؤمنون"، وشبهه.

مل خترج عن كالم العرب؛ بل  اإلمام يعقوب عند أواخر الكلم، اليت رواهاصوتية ال واهرظال – 02
 كانت مستعملة عندهم، مشهورة بينهم.

والكتب املضمنة له يف بعد االطالع على الكتب املؤلفة يف باب الوقف واالبتداء خاصة،  -03
مل حيصروا اهتمامهم عند أهنم ، إذ يف عرضهم هذا البابأن القراء كانوا أوسع منهًجا  تبني بعض فصوهلا
 .اجلوانب االدالليةإىل  ، بل تعدى اهتمامهمعند النحاة كما جند  التغري اإلعرايب
النيب صلى  من زمن نزول الوحي، حيث إن االهتمام بالوقف واالبتداء يف القرآن الكرمي بدأ -04

اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرسى قاعدته العامة يف الفصل بني املعنيني املتضادين، والوقف على رؤوس 
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اهتمام الصحابة والتابعني بتعلم أحكامه وتناقل مسائله مشافهة إىل أن جاء عصر التدوين،  مث توسعاآلي، 
 القراء. من ِقبلوبدأ التأليف فيه 

 الواردة فيه حكاماألواستنباط  الكرمي، القرآن املراد من آيمعرفة  وأثره يفلوقف أمهية ا بيان - 05
 .وبيانه وإعجازه فوائدهالوقوف على و 

وذلك بتحديد مواضعه  ،سائل العقدية والقضايا الفقهيةامل عرض يف بالغة أمهية ذا الوقف عتربي - 06
 وأيف ظل رؤية عقدية  واملذاهب الفقهية املتنوعة، فبعضها يقوم دليال عرفة املعاين العقدية املختلفةمل احملتملة

 .عترب دليال أو حجة هلافال ي نفسهة تلغي قيمته يف املوضع تلفخمأخرى فقهية معينة، يف حني أن رؤية 
؛ ضرورة مراعاة اختالف الوقوف الناتج عن اختالف القراءات، خاصة عند القراءة باجلمع -07

 .الوقف الذي يستقيم به معىن كل قراءة خمتلفة عن األخرى القارئ يعتمدف
تلف مواضع الوقوف عند اختالف األلفاظ على مستوى حركات اإلعراب مع اختالف ـ_ خت 08

 املعاين.
 المقترحات: -ب 
حتديد مواضع الوقوف يف املصاحف باعتبار مذاهب الرواة الذين كتبت على رواياهتم، سواء  - 01

يت كتبت على ما يوافق رواية معينة مفردة؛ أم تلك اليت كتبت ويف هامشها القراءات العشر تلك املصاحف ال
يكتب يف هامشها مع إثبات الفرش واملدغم  فاملصاحف املفردة تثبت الوقوف يف املنت، ومصاحف القراءات

كل حبسب ما يستقيم به املعىن الذي تؤديه   ،تغاير القراءاتالوقوف وفق  مواضع واملمال وغريمها من األصول
 .ء اجلمع خاصةيسهل على القارئ تطبيقها أثناف ،قراءته

حرص الشيوخ املقرئني على تطبيق الوقوف حبسب مذاهب القراء، وأخذ طالهبم عليها أثناء  - 02
 .فإنه قد لوحظ التساهل يف حنو ذلك اجلمع خاصة،
يف كليات العلوم  مفردات مناهج التعليم يف ل والتوسعاعتماد دراسة علم الوقف بالتفصي – 03
 .اآلداب واللغاتكليات اإلسالمية و 
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 قائمة المراجع:
   المصحف الشريف. -
 .م1998/ه1418ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، بريوت لبنان  -
بـــــــريوت ، ار الكتــــــب العلميــــــة الطبعــــــة الثانيــــــةابــــــن اجلــــــزري، غايــــــة النهايــــــة يف طبقــــــات القــــــراء، عــــــين بنشــــــره ج . برجسرتاســــــر، د -

 .م1980/  ه1400لبنان، 
 .م1980/هـ1400ابن اجلزري، منجد املقرئني ومرشد الطالبني، دار الكتب العلمية، د ر ط، بريوت لبنان  -
ابـــــــــن فـــــــــارس، معجـــــــــم مقـــــــــاييس اللغـــــــــة، حتقيـــــــــق عبـــــــــد الســـــــــالم حممـــــــــد هـــــــــارون، مـــــــــادة ب د أ، دار الفكـــــــــر للطباعـــــــــة والنشـــــــــر  -

 د.ت.ط.     
 مد حسب اهلل وهاشم الشاذيل، دار املعارف  د.ت.ط.ابن منظور، لسان العرب، حتقيق عبد اهلل علي الكبري وحم -
 .م1999/هـ1419 ، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة الثانية، بريوت لبنانالعربلسان ابن منظور،  -
ــــــدر  أبــــــو العبــــــاس اخلــــــابوري - ــــــد، ال ــــــع،،  النضــــــيد يف علــــــم التجوي ــــــورةالطبعــــــة األوىل، امل مكتبــــــة دار الزمــــــان للنشــــــر والتوزي ، دينــــــة املن

 .م2016/  ه1437

ـــــة الســـــ - ـــــة، اململكـــــة العربي ـــــوطن للنشـــــر، الطبعـــــة الثالث عودية، أمـــــاين بنـــــت حممـــــد عاشـــــور، األصـــــول النـــــريات يف القـــــراءات، مـــــدار ال
 .م2011/هـ1432

حســــــــن حممــــــــد حســــــــن إمساعيــــــــل الــــــــذهيب، معرفــــــــة القــــــــراء الكبــــــــار علــــــــى الطبقــــــــات واألعصــــــــار، حتقيــــــــق: أبــــــــو عبــــــــد اهلل حممــــــــد  -
 .م1997/هــ1417ت لبنان، الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، بريو 

 ..ت.طالراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، مكتبة نزار مصطفى الباز، د -
 الزبيدي، تاج العروس، دار مكتبة احلياة، د ر ط، بريوت، د ت ط.  -
 .وعبد الصبور شاهنيشهاب الدين القسطالين، لطائف اإلشارات لفنون القراءات، حتقيق عامر السيد عثمان  -
عبـــــــد احللــــــــيم قابـــــــة، القــــــــراءات القرآنيـــــــة، تاراهــــــــا ثبوهتـــــــا حجيتهــــــــا وأحكامهـــــــا، دار الغــــــــرب اإلســـــــالمي الطبعــــــــة األوىل بــــــــريوت  -

 .م1999لبنان، 
 ل رواية ورش عن نافع ، دار البالغ، الطبعة الثالثة اجلزائر، د ت ط.عبد احلليم قابة، املختصر اجلامع ألصو  -
ة األوىل عبـــــــــــد العلـــــــــــي املســـــــــــؤول، معجـــــــــــم مصـــــــــــطلحات علـــــــــــم القـــــــــــراءات القرآنيـــــــــــة ومـــــــــــا يتعلـــــــــــق بـــــــــــه، دار الســـــــــــالم، الطبعـــــــــــ -

 .م2007/ه1428مصر،
ـــــواترة مـــــن طريقـــــي الشـــــاط - ـــــا، عبـــــد الفتـــــاح القاضـــــي، البـــــدور الزاهـــــرة يف القـــــراءات العشـــــر املت ـــــدرة حتقيـــــق أســـــامة هيـــــثم عطاي بية وال

 .م2007/ه1428، دمشق دار البريويت، الطبعة األوىل
 .األوىل القاهرة، د ت ط علي حممد الضباع، اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، املكتبة األزهرية للرتاث، الطبعة -
وىل، اللغــــــة واإلعــــــراب والتفســــــري، دار اجليــــــل الطبعــــــة األحممــــــد ســــــامل حميســــــن، املســــــتنري يف ختــــــريج القــــــراءات املتــــــواترة مــــــن حيــــــث  -

 .م1989/  ه1409بريوت، 
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الـــــدكتور عبـــــد احللـــــيم قابـــــة، مكتبـــــة  :منظومـــــة الـــــدرر اللوامـــــع يف أصـــــل مقـــــرأ اإلمـــــام نـــــافع، ل مـــــام أيب احلســـــن بـــــن بـــــري، حتقيـــــق -
 .م2001/هــ1422التوفيق، اجلزائر، الطبعة األوىل 

الطبعــــــة األوىل،  ،الــــــزهريي، الــــــدرر البــــــاهرة يف توجيــــــه القــــــراءات العشــــــر املتــــــواترة، دار األمــــــل للنشــــــر والتوزيــــــعهشــــــام عبــــــد اجلــــــواد  -
 .م2010/  ه1431صر، اإلسكندرية م

 :الهوامش

ــــــــيم قابــــــــة، القــــــــراءات القرآنيــــــــة، تاراهــــــــا ثبوهتــــــــا حجيت1)  هــــــــا وأحكامهــــــــا، دار الغــــــــرب اإلســــــــالمي( عبــــــــد احلل
 .22م، ص: 1999الطبعة األوىل بريوت لبنان، 

ـــــــــــــن منظـــــــــــــور، 2) ـــــــــــــرتاث العـــــــــــــر العـــــــــــــربلســـــــــــــان ( اب ـــــــــــــة، بـــــــــــــريوت لبنـــــــــــــان، دار إحيـــــــــــــاء ال  يب، الطبعـــــــــــــة الثاني
 .128،129ص:  01م، ج: 1999هـ/1419

ـــــــــــان( ابـــــــــــن اجلـــــــــــزري، منجـــــــــــد املقـــــــــــرئني ومرشـــــــــــد الطـــــــــــالبني، دار ال3) ـــــــــــريوت لبن  كتـــــــــــب العلميـــــــــــة، د ر ط، ب
 .03ص  م1980هـ/1400

، ص: 06الزبيـــــــــــدي، تـــــــــــاج العـــــــــــروس، دار مكتبـــــــــــة احليـــــــــــاة، د ر ط، بـــــــــــريوت، د ت ط، ج:  -( ينظـــــــــــر: 4)
268 . 
ابـــــــن منظـــــــور، لســــــــان العـــــــرب، حتقيـــــــق عبــــــــد اهلل علـــــــي الكبـــــــري وحممــــــــد حســـــــب اهلل وهاشـــــــم الشــــــــاذيل، دار  -

 .4898، ج: 06املعارف  د.ت.ط، ج: 
 ميـــــــــــة، الطبعـــــــــــة األوىل، بـــــــــــريوت لبنـــــــــــانالقـــــــــــراءات العشـــــــــــر، دار الكتـــــــــــب العل( ابـــــــــــن اجلـــــــــــزري، النشـــــــــــر يف 5)

 .190، 189، ص: 01م ج: 1998ه/1418
اجلزائـــــر،  ر الـــــبالغ، الطبعـــــة الثالثـــــة( عبــــد احللـــــيم قابـــــة، املختصـــــر اجلـــــامع ألصـــــول روايــــة ورش عـــــن نـــــافع ، دا6)

 .32د ت ط، ص: 
ــــــارس، معجــــــم مقــــــاييس اللغــــــة،  -( ينظــــــر: 7) ــــــن ف ــــــد الســــــالم حممــــــد هــــــارون، مــــــادة ب د أ، دار اب ــــــق عب حتقي

      الفكر للطباعة والنشر، د.ت.ط.
 .51الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، مكتبة نزار مصطفى الباز، د.ت.ط، ص  -
ابـــــــن منظـــــــور، لســــــــان العـــــــرب، حتقيـــــــق عبــــــــد اهلل علـــــــي الكبـــــــري وحممــــــــد حســـــــب اهلل وهاشـــــــم الشــــــــاذيل، دار  -

 .223، ص: 03.ت.ط، ج: املعارف  د
( عبـــــد العلـــــي املســـــؤول، معجـــــم مصـــــطلحات علـــــم القـــــراءات القرآنيـــــة ومـــــا يتعلـــــق بـــــه، دار الســـــالم، الطبعـــــة 8)

 .171م، ص: 2007ه/1428األوىل مصر،
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شــــــهاب الــــــدين القســــــطالين، لطــــــائف اإلشــــــارات لفنــــــون القــــــراءات، حتقيــــــق عــــــامر الســــــيد عثمــــــان وعبــــــد ( 9)
 .249، ص: 01الصبور شاهني، ج: 

ــــــب  -ينظــــــر:  (10) ــــــة يف طبقــــــات القــــــراء، عــــــين بنشــــــره ج . برجسرتاســــــر، دار الكت ابــــــن اجلــــــزري، غايــــــة النهاي
 .389-386، ص: 02م، ج: 1980ه / 1400العلمية الطبعة الثانية، بريوت لبنان، 

الــــذهيب، معرفــــة القــــراء الكبـــــار علــــى الطبقــــات واألعصـــــار، حتقيــــق: أبــــو عبــــد اهلل حممـــــد حســــن حممــــد حســـــن  -
م، ص: 1997هــــــــــــــ/1417إمساعيــــــــــــل الشــــــــــــافعي، دار الكتــــــــــــب العلميــــــــــــة، الطبعــــــــــــة األوىل، بــــــــــــريوت لبنــــــــــــان، 

94،95. 
ــــــــــب العل (11) ــــــــــن اجلــــــــــزري، منجــــــــــد املقــــــــــرئني ومرشــــــــــد الطــــــــــالبني، دار الكت ــــــــــة، د ر ط، بــــــــــريوت لبنــــــــــاناب  مي

 . 03م ص: 1980هـ/1400
حتقيـــــق  تـــــواترة مـــــن طريقـــــي الشـــــاطبية والـــــدرةعبـــــد الفتـــــاح القاضـــــي، البـــــدور الزاهـــــرة يف القـــــراءات العشـــــر امل (12)

 .91، ص: 01م، ج: 2007ه/1428أسامة هيثم عطايا، دار البريويت، الطبعة األوىل، دمشق 
 .582، ص: 02عبد الفتاح القاضي، البدور الزاهرة، ج:  (13)
يف ختـــــريج القـــــراءات املتـــــواترة مـــــن حيـــــث اللغـــــة واإلعـــــراب والتفســـــري، دار  ( حممـــــد ســـــامل حميســـــن، املســـــتنري14)

 .63م، ص: 1989ه / 1409اجليل الطبعة األوىل، بريوت، 
 . 498، ص 01عبد الفتاح القاضي، البدور الزاهرة، ج:  (15)
 . 442، ص: 01املرجع السابق، ج:  (16)
 . 336، ص 01املرجع السابق، ج: (17)
 .145، ص: 02شر يف القراءات العشر، ج: ابن اجلزري، الن (18)
 .92، ص: 01عبد الفتاح القاضي، البدور الزاهرة، ج:  (19)
هشـــــــام عبـــــــد اجلـــــــواد الـــــــزهريي، الـــــــدرر البـــــــاهرة يف توجيـــــــه القـــــــراءات العشـــــــر املتـــــــواترة، دار األمـــــــل للنشـــــــر  (20)

 .229، ص: 01م، ج: 2010ه / 1431الطبعة األوىل، اإلسكندرية مصر،  ،والتوزيع

الطبعــــــة  ،مكتبــــــة دار الزمــــــان للنشــــــر والتوزيــــــع،  النضــــــيد يف علــــــم التجويــــــد، الــــــدر  أبــــــو العبــــــاس اخلــــــابوري (21)
 .68م، ص: 2016ه / 1437، دينة املنورةاألوىل، امل

الدكتور عبد احلليم  :منظومة الدرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلمام نافع، ل مام أيب احلسن بن بري، حتقيق (22)
.56-55، ص: م2001هــ/1422قابة، مكتبة التوفيق، اجلزائر، الطبعة األوىل   

هي هاء ساكنة تُلحقها العرب أواخر بعض الكلمات لبيان حركة احلرف األخري.( 23)  
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 .145،ص: 02ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر، ج:  (24)
 . 442املرجع السابق، ص  (25)
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 .400-399م، ص: 2011هـ/1432العربية السعودية، 




